
 

 
 

                                                                                       

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 6 

 

Raport de activitate - 28.06. 2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 

 contactat domnul B.V., referitor stadiul demersurilor efectuate în vederea depunerii 

documentaţiei pentru agravarea handicapului soţiei sale, doamna B.J.; 

 consiliere socială acordată domnului V.D., privind acordarea de servicii socio-

medicale de îngrijire la domiciliu; 

 contactat asistentul medical din cadrul Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă”referitor 

evoluţia beneficiarilor M.N. şi N.G.; 

 efectuat corespondenţă; 

 discuții purtate cu membrii echipei multidisciplinare referitoare la cazurile beneficiarilor 

P.F., P.C., P.I.D., P.S.;    

 consiliere socială – 3 beneficiari;  

 planificarea, împreună cu membrii echipei, a următorilor pași ai procesului de 

management de caz - 4 cazuri;  

 consiliere doamna D., referitor la cerere depusă în vederea efectuării anchetei sociale; 

 relaționat interdepartamental cu: Serviciul Achiziții Publice și Urmărire Contracte , Complex de 

Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost, Registratură, Serviciul Evaluare Complexă a 

Persoanelor Adulte cu Handicap; 

 relaționat cu dna manager L.G. – asistent social coordonator al Spitalului Alex. Obregia  pentru 

identificarea unei măsuri adecvate situației în care se află doamna G.D. – interzis judecătoresc; 



 

 consiliat domnul M.A., cetățean sector 3 care a cerut informații (instituționalizare cămin 

public/privat)  despre doamna S.A. - persoană vârstnică, cetățean sector 4;  

 consiliat domnul D.N, cetățean sector 3 care a cerut informații (instituționalizare cămin 

public/privat,)  despre doamnul D.A - persoană vârstnică, tatăl; 

 consiliat domnul D.G., în vederea depunerii cererii de renunțare servicii de îngrijire social- 

medicale de natură medicală pentru sora sa, doamna D.E. instituționalizată în cadrul Centrului  

Sf. Maria, Județul Giurgiu; 

 

 

II. DEPLASĂRI: 

 deplasare Centrul de Urgenţă Persoane fără Adăpost pentru activități legate de 

procesul de management de caz; 

 deplasare în vederea identificării necesităţilor şi suportului social adecvat, pentru 

doamna L.D.; 

 deplasare în vederea identificării necesităţilor şi suportului social adecvat, pentru 

doamna P.V.; 

 secția 12 Poliție, ridicare act de identitate provizoriu pentru doamna A.G. – persoană 

adultă cu probleme de sănătate mintală cu domiciliul pe raza sectorului 3; 

 deplasare la adresa Bd. N.G., domiciliul doamnei D.E. 

 

 

III. LUCRĂRI EFECTUATE: 

 întocmit minută, urmare  a discuţiei telefonice purtate cu asistentul social din cadrul   

Spitalului Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon”, referitor la starea pacientei B.J., internată 

la Secţia Terapie Intensivă; 

 întocmit o fişă de evaluare socio-medicală şi geriatrică pentru doamna M.E., 

beneficiară de servicii de îngrijire socio-medicale la domiciliu acordate prin 

intermediul Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă”; 



 

 întocmit răspuns domnului M.G., referitor la sesizarea cazului B.J., care a fost 

redirecţionată de către Secţia 12 Poliţie; 

 întocmit răspuns Secţiei 12 Poliţie cu privire la demersurile întreprinse cu privire la 

cazul B.J.; 

 întocmit răspuns Asociaţiei Santa Maria Cristina referitor la monitorizarea cazului 

T.N.; 

 rapoarte de întrevedere rezultate ca urmare a discuțiilor purtate cu beneficiarii – 4; 

 minută – Secția 12 Poliție, ridicare act de identitate provizoriu pentui doamna A.G. – 

persoană adultă cu probleme de sănătate mintală cu domiciliul pe raza sectorului 3; 

 minută  - domnul B.S., în calitate de cunoștință a doamnei D.L. – persoană vârstnică care 

necesită internarea în cadrul unui spital pentru evaluarea stării de sănătate – programare 

întâlnire pentru luni, 01.07.2019, ora 10.30; 

 adresă răspuns al unei Asociații de Proprietari, sector 3 care sesizează situația în care se găsește 

doamna N.C. – locatară a acestui imobil, persoană adultă cu probleme financiare, locative și de 

sănătate mintală; identificare beneficii și servicii socio-medicale pe care Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3 le poate oferi în conformitate cu legislația în 

vigoare; 

 corespondență, scan-uri, xero-copii pentru completare dosare persoane în evidența S.M.C.P.A.V. 

 referat de deplasare la adresa domnei D.E.; 

 referat de deplasare L.D., în vederea identificării nevoilor şi suportului social; 

 referat de deplasare P.V., în vederea identificării necesităţilor şi suportului social; 
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